
: در این روش افرادی با تماس تلفنی به  ههورواناخ دهرد را ی هری براایه  اهای رادیهرا   مله   کالهبرداری تلفنی

رادیر راخ، فرانگ ، آوا، تالوت و .... و یا ا  طرف اپراترر تلفن امراه یعرفی و عنراخ یی داران ک  ا  براای  رادیریی ک  

ما ب  قین قرع  در بین یشترکین اپراترر امهراه ام اکنرخ ب  صررت  انه پخش یی گردد تماس گرفت  و هماره تلفن ه

اول و ایرااسل ب  علت درش حسابی و ... ااتخاب گردینه است و اهم اکنهرخ و یهر فهن آوری ارتتاطهات  نهاب آقهای 

 وریی یوماخ ویژه براای  استنن هما با ایشاخ یصاحت  کرتاای درااین داهت بعن ا  اا ام گفتگر و عرض تتریه  در 

ییلیرخ ریال کم  ازین  سفر کربال یعلی ا  وی یی دراانن بنوخ اینک  تماس تلفنهی را  50هنخ یتلغ دصرص برانه 

قطع اماینن  وت واریز یتلغ  ایزه با ب  امراه داهتن کارت اای بااکی دریش ب  ازدیکترین درپردا  یرا ع  و اوایتا با 

ردد یر ردی حساب بااکی هوروان ب  حساب افراد ی  سری عملیات بااکی ک  ا  طرف فرد تماس گیرانه دیکت  یی گ

 ااهناس ااتقال گردد. 

 هشدارها :

هر فرد و یا افرادی که شما را جهت واریز وجه به حسابتان به دستگاه خودپرداز هداایت یدن امایدا  -1

 کالهبردار ین باشا.

رداز             برای واریز وجه به حسابتان توسط فدرد دیگدری ازدازی بده یراجمده شدما بده دسدتگاه خدودپ -2

 امن باشا.

اگر قرار باشا یبلغ و یا حواله ای به حسابتان واریز گردد ازاز به حضور شما یقابل دستگاه عابر بااد   -3

امن باشا و اگر فرد تماس گزرااه عنوان امود حساب وی سازیاان و اینتراتن و غزره ین باشدا اید  

هدز  شدرای ن تسدلزو خواسدته هدای  ادان  عمل از شگردهای کالهبرداری ین باشا بنابرای  تحت

 اشویا.

به تماس افراد سودجو و کالهبردار که خود را یجری و روابط عموین رادیو جوان یمرفن ین امایندا و  -4

یاعن برااه شان شما در قرعه کشن به علت خوش حسابن در پرداخدت بده یوقدب قدبف تل د  و 

 ر عتبات عالزات توجه اکرده ؛ ی مئ  باشزا صورتحساب و جایزه پرداخت حواله یا وجه اقا هزینه س

 که ای  افراد کالهبردار بوده و قصا خالن کردن یوجودی شما را داراا .

ق ما « برای جلوگزری از باطل شان ب  خریا کاال خریا سریما به شماره ذیل تماس بگزریا. »   پزای -5

 کالهبرداری ین باشا.

 


